
 
 

 

VAGAS – 1º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Grupo Primo Rossi abriu processo seletivo para a contratação de estagiário de 

direito para compor o Departamento Jurídico, buscando candidatos que já tenham 

experiência em contencioso cível. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Matrícula vigente em 2019 no 2º ao 7º semestre do curso de direito. 

• Boa redação. 

• Pacote Office (Excel, Word, Outlook). 

• Experiência em contencioso cível. 

• Os pontos diferenciais são: habilidade em línguas estrangeiras; ampla experiência em 

contencioso cível; experiência com os sistemas judiciais (e-SAJ, Projudi e PJe); e 

experiência com os sistemas jurídicos, especialmente o SAJ ADV. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Avenida Paulista (próxima às estações de Metrô: Consolação - Linha Verde e Paulista - Linha 

Amarela). 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo ao Bruno Lanza de Abreu, no e-mail 

juridico.primorossi@gmail.com, com o título “Vaga de Estágio – Departamento 

Jurídico”, em formato PDF, contendo OBRIGATORIAMENTE as seguintes informações: 

Nome completo, endereço residencial, idade, universidade, semestre letivo (2º 

semestre de 2019), experiência detalhada com indicação de empresa, período de 

trabalho e funções exercidas, assim como as habilidades consideradas como pontos 

“diferenciais”. 

 

 



 
 

 

VAGAS – 1º ANO 

 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Resultado da união de seus sócios, Luís Alexandre Barbosa e Mônica Ferraz Ivamoto, o LBMF 

é um escritório altamente especializado e que atua nas áreas de Direito Tributário, 

Aduaneiro e Societário. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Responsabilidade pessoal, espírito de equipe, boa comunicação e contínua busca pelo 

conhecimento; 

• Experiência prévia na área tributária; 

• Inglês intermediário. Inglês avançado e outros idiomas serão considerados um 

diferencial. 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 360, 16º andar | Conj. 162 | 04543-000 | Itaim Bibi | São 

Paulo. 

 

Contato:  

 

Interessados deverão encaminhar o curriculo para secretaria@lbmf.com.br. No título do e-

mail deverá ser informado o nome do candidato, a instituição de ensino e o respectivo 

ano/período atualmente em curso pelo candidato. 

 

 

mailto:secretaria@lbmf.com.br


 
 

 

VAGAS – 1º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados (BNZ) está 

contratando estagiário para atuar na área de Recuperação de Tarifas com atividades 

que envolvem o contencioso cível. Das atividades: elaboração de petições de menor 

complexidade sob a supervisão dos advogados da equipe; elaboração de guias; 

diligências nos fóruns para acompanhamentos processuais; protocolos de processos 

nos fóruns, entre outras atividades. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 2º ou 3º semestre da graduação em Direito. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

R. Estados Unidos, 1125 - Jardim America, São Paulo - SP, 01427-000 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para vagas@bnz.com.br com o assunto “ESTÁGIO – 

RECUPERAÇÃO DE TARIFAS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Resultado da união de seus sócios, Luís Alexandre Barbosa e Mônica Ferraz Ivamoto, o LBMF 

é um escritório altamente especializado e que atua nas áreas de Direito Tributário, 

Aduaneiro e Societário. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Responsabilidade pessoal, espírito de equipe, boa comunicação e contínua busca pelo 

conhecimento; 

• Experiência prévia na área tributária; 

• Inglês intermediário. Inglês avançado e outros idiomas serão considerados um 

diferencial. 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 360, 16º andar | Conj. 162 | 04543-000 | Itaim Bibi | São 

Paulo. 

 

Contato:  

 

Interessados deverão encaminhar o curriculo para secretaria@lbmf.com.br. No título do e-

mail deverá ser informado o nome do candidato, a instituição de ensino e o respectivo 

ano/período atualmente em curso pelo candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@lbmf.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Societário/Contratos 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

GTLawyers é formado por uma equipe de advogados com alto nível de comprometimento, 

todos com ampla experiência em transações cross-border, seja via projetos greenfield ou 

relacionados a parcerias empresariais como operações de compra e venda de sociedades e 

joint ventures. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Boa escrita; 

• Interesse em aprender; 

• Inglês avançado é indispensável. 

Remuneração:  

 

• Bolsa compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição. 

Endereço:  

 

R. Bandeira Paulista, 275 - 1º e 4°andares, 04532 010 - Itaim Bibi, São Paulo – SP. 

 

Contato:  

Interessados favor encaminhar C.V. atualizado para os e-mails: nramos@gtlawyers.com.br e 
mcoelho@gtlawyers.com.br, informar no assunto: Vaga GT/SP. 

 

 

 

 

mailto:mcoelho@gtlawyers.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Societário/Financeiro 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

Biosev S.A. abriu processo seletivo para a contratação de estagiário na área de Jurídico 

Societário, Contratos e Financeiro. Das atividades: Elaborar atos societários das sociedades 

empresariais pertencentes ao grupo econômico controlado pela Biosev S.A.; Tomar 

providências necessárias para os arquivamentos dos atos societários perante as Juntas 

Comerciais, bem como para as publicações dos mesmos em jornais, nos termos da lei; 

Organização do arquivo societário físico e digital; Auxiliar no cumprimento das obrigações 

junto à Comissão de Valores Mobiliários e bolsa de valores; Elaboração de todos os 

instrumentos de mandato (procurações “ad negotia” públicas e particulares) firmados pelas 

sociedades empresárias pertencentes ao grupo econômico controlado pela Biosev; Auxiliar 

na revisão dos contratos financeiros em que a Companhia é parte, checando e validando, 

em especial, cláusulas restritivas (covenants, change of control, “pari passu”, events of 

default, break fund costs, cross default, etc.); Auxiliar na gestão do portfólio de marcas de 

titularidade da Companhia, realizando pesquisa de marcas no site do Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI); etc. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Cursando Direito (3° semestre ao 6° semestre); 

• Inglês avançado; 

• Pacote Office avançado; 

• Estágios anteriores ou interesse em desenvolver-se nas áreas do direito em questão. 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Não informado. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para italo.terrabuio@biosev.com, com o assunto: 

Estágio Societário/Financeiro. 

 

 



 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Estratégico/Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Correia, Fleury, Gama e Silva Advogados (CFGS) está procurando estagiário 

que esteja entre o 2º e 3º ano da faculdade. É um escritório boutique, com foco em 

Arbitragem e Contencioso Estratégico/Cível. O ambiente é dinâmico e é ótimo para quem 

procura trabalhar com bastante contado com os advogados. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Cursando Direito (2º e 3º ano); 

• Inglês fluente será considerado um diferencial  

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado 

• Vale Refeição 

• Vale Alimentação 

 

Endereço:  

 

Rua Hungria, nº 514, São Paulo-SP. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para laura@cfgs.com.br e marcela@cfgs.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Grupo Primo Rossi abriu processo seletivo para a contratação de estagiário de 

direito para compor o Departamento Jurídico, buscando candidatos que já tenham 

experiência em contencioso cível. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Matrícula vigente em 2019 no 2º ao 7º semestre do curso de direito. 

• Boa redação. 

• Pacote Office (Excel, Word, Outlook). 

• Experiência em contencioso cível. 

• Os pontos diferenciais são: habilidade em línguas estrangeiras; ampla experiência em 

contencioso cível; experiência com os sistemas judiciais (e-SAJ, Projudi e PJe); e 

experiência com os sistemas jurídicos, especialmente o SAJ ADV. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Avenida Paulista (próxima às estações de Metrô: Consolação - Linha Verde e Paulista - Linha 

Amarela). 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo ao Bruno Lanza de Abreu, no e-mail 

juridico.primorossi@gmail.com, com o título “Vaga de Estágio – Departamento 

Jurídico”, em formato PDF, contendo OBRIGATORIAMENTE as seguintes informações: 

Nome completo, endereço residencial, idade, universidade, semestre letivo (2º 

semestre de 2019), experiência detalhada com indicação de empresa, período de 

trabalho e funções exercidas, assim como as habilidades consideradas como pontos 

“diferenciais”. 

 

 



 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Direito do Trabalho 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

A Innocenti Advogados Associados está contratando estagiários de 2º e 3º ano para 

atuar na área de Direito do Trabalho, das 10h às 17h. Das atividades: elaboração de 

petições; elaboração de recursos; auxílio na pesquisa de doutrina e jurisprudência; 

e diligência aos Fóruns para despachar, realizar acompanhamento de processos, 

cargas, retirada de guias, entre outros. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Não especificado. 

 

Remuneração:  

 

• 2º ano: R$ 1.850,00 (bolsa auxílio + VR e VT pagos em dinheiro); 

• 3º ano: R$ 2.050,00 (bolsa auxílio + VR e VT pagos em dinheiro). 

 

Endereço:  

 

10º Parque Cultura Paulista, Alameda Santos, 74 - Jardim Paulista, SP, 01418-000 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo pafra estagio@innocenti.com.br em PDF, no 

assunto incluir: Vaga direito do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Buscando prestar assessoria jurídica de excelência, Serpa, Donalisio & Chierighini 

Advogados é um escritório atuante no direito empresarial e advocacia de negócios, tanto 

no âmbito consultivo quanto contencioso, com especial ênfase nos negócios imobiliários. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 2º ano da graduação em Direito. 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Nove de Julho, nº 5109, 4º andar, Itaim Bibi - São Paulo (SP) - CEP 01407-200. 

 

Contato:  

Interessados devem enviar o currículo para contato@sidc.adv.br . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contato@sidc.adv.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados (BNZ) está 

contratando estagiário para atuar na área de Recuperação de Tarifas com atividades 

que envolvem o contencioso cível. Das atividades: elaboração de petições de menor 

complexidade sob a supervisão dos advogados da equipe; elaboração de guias; 

diligências nos fóruns para acompanhamentos processuais; protocolos de processos 

nos fóruns, entre outras atividades. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 2º ou 3º semestre da graduação em Direito. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

R. Estados Unidos, 1125 - Jardim America, São Paulo - SP, 01427-000 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para vagas@bnz.com.br com o assunto “ESTÁGIO – 

RECUPERAÇÃO DE TARIFAS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Em 2018 foi fundada a boutique jurídica Marchini Botelho Caselta Advogados, com o 

objetivo de oferecer atendimento ainda mais próximo e qualificado aos clientes. Tem como 

foco as áreas de Direito Concorrencial, Contencioso e Arbitragem, Regulatório, Comércio 

Internacional e Direito Ambiental. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 2º ano de Direito. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa compatível de acordo com o semestre; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte. 

Endereço:  

 

Rua Prof. Atílio Innocenti 165 4º andar, São Paulo SP Brasil 04538-000. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para contato@mbclaw.com.br . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contato@mbclaw.com.br


 

 

 

 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Rodrigues Barbosa, Mac Dowell de Figueiredo, Gasparian – Advogados, 
fundado em 1973, atua nas áreas do Direito Administrativo, do Direito Civil e do Direito 
Comercial. Priorizando a excelência no atendimento e a implementação das soluções 
jurídicas mais apropriadas, o escritório possui uma estrutura eficiente e equipada para 
representar, com ética e competência, os interesses de seus clientes nos ambientes 
contenciosos, consultivos e de arbitragem. O escritório procura estabelecer relações 
duradouras, pautadas na confiança e no profissionalismo, dentro de uma atmosfera 
amistosa. 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 2º ano da graduação em Direito; 

• Boa redação; 

• Dinamismo; 

• Facilidade para o trabalho em equipe. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 4763, Jardim Paulista, CEP 01401-002. 

 

Contato:  

Interessados devem enviar o currículo para procseletivo@rbmdf.com.br com o título 

“Vaga de estágio - contencioso cível especializado”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Resultado da união de seus sócios, Luís Alexandre Barbosa e Mônica Ferraz Ivamoto, o LBMF 

é um escritório altamente especializado e que atua nas áreas de Direito Tributário, 

Aduaneiro e Societário. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Responsabilidade pessoal, espírito de equipe, boa comunicação e contínua busca pelo 

conhecimento; 

• Experiência prévia na área tributária; 

• Inglês intermediário. Inglês avançado e outros idiomas serão considerados um 

diferencial. 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 360, 16º andar | Conj. 162 | 04543-000 | Itaim Bibi | São 

Paulo. 

 

Contato:  

 

Interessados deverão encaminhar o curriculo para secretaria@lbmf.com.br. No título do e-

mail deverá ser informado o nome do candidato, a instituição de ensino e o respectivo 

ano/período atualmente em curso pelo candidato. 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@lbmf.com.br


 

 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Societário/Contratos 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

GTLawyers é formado por uma equipe de advogados com alto nível de comprometimento, 

todos com ampla experiência em transações cross-border, seja via projetos greenfield ou 

relacionados a parcerias empresariais como operações de compra e venda de sociedades e 

joint ventures. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Boa escrita; 

• Interesse em aprender; 

• Inglês avançado é indispensável. 

Remuneração:  

 

• Bolsa compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição. 

Endereço:  

 

R. Bandeira Paulista, 275 - 1º e 4°andares, 04532 010 - Itaim Bibi, São Paulo – SP. 

 

Contato:  

Interessados favor encaminhar C.V. atualizado para os e-mails: nramos@gtlawyers.com.br e 
mcoelho@gtlawyers.com.br, informar no assunto: Vaga GT/SP. 

 

mailto:mcoelho@gtlawyers.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Societário/Financeiro 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

Biosev S.A. abriu processo seletivo para a contratação de estagiário na área de Jurídico 

Societário, Contratos e Financeiro. Das atividades: Elaborar atos societários das sociedades 

empresariais pertencentes ao grupo econômico controlado pela Biosev S.A.; Tomar 

providências necessárias para os arquivamentos dos atos societários perante as Juntas 

Comerciais, bem como para as publicações dos mesmos em jornais, nos termos da lei; 

Organização do arquivo societário físico e digital; Auxiliar no cumprimento das obrigações 

junto à Comissão de Valores Mobiliários e bolsa de valores; Elaboração de todos os 

instrumentos de mandato (procurações “ad negotia” públicas e particulares) firmados pelas 

sociedades empresárias pertencentes ao grupo econômico controlado pela Biosev; Auxiliar 

na revisão dos contratos financeiros em que a Companhia é parte, checando e validando, 

em especial, cláusulas restritivas (covenants, change of control, “pari passu”, events of 

default, break fund costs, cross default, etc.); Auxiliar na gestão do portfólio de marcas de 

titularidade da Companhia, realizando pesquisa de marcas no site do Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI); etc. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Cursando Direito (3° semestre ao 6° semestre); 

• Inglês avançado; 

• Pacote Office avançado; 

• Estágios anteriores ou interesse em desenvolver-se nas áreas do direito em questão. 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Não informado. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para italo.terrabuio@biosev.com, com o assunto: 

Estágio Societário/Financeiro. 

 



 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Em 2018 foi fundada a boutique jurídica Marchini Botelho Caselta Advogados, com o 

objetivo de oferecer atendimento ainda mais próximo e qualificado aos clientes. Tem como 

foco as áreas de Direito Concorrencial, Contencioso e Arbitragem, Regulatório, Comércio 

Internacional e Direito Ambiental. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 3º ano de Direito. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa compatível de acordo com o semestre; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte. 

Endereço:  

 

Rua Prof. Atílio Innocenti 165 4º andar, São Paulo SP Brasil 04538-000. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para contato@mbclaw.com.br . 

 

 

 

 

 

mailto:contato@mbclaw.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Estratégico/Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Correia, Fleury, Gama e Silva Advogados (CFGS) está procurando estagiário 

que esteja entre o 2º e 3º ano da faculdade. É um escritório boutique, com foco em 

Arbitragem e Contencioso Estratégico/Cível. O ambiente é dinâmico e é ótimo para quem 

procura trabalhar com bastante contado com os advogados. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Cursando Direito (2º e 3º ano); 

• Inglês fluente será considerado um diferencial  

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado 

• Vale Refeição 

• Vale Alimentação 

 

Endereço:  

 

Rua Hungria, nº 514, São Paulo-SP. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para laura@cfgs.com.br e marcela@cfgs.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Lucas de Lima e Medeiros Advogados está contratando estagiário para 

atuar na área de Contencioso Cível. O escritório tem um ambiente bem 

descontraído e as pessoas são super abertas para ensinar e auxiliar no que for 

preciso. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando a faculdade de direito a partir do 6º semestre; 

• Cursar a faculdade no período noturno; e 

• Ter experiência na área de Contencioso Cível. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale Refeição. 

 

Endereço:  

 

Rua Florida, nº 1758, 12º andar (próximo à estação Berrini). 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para vitor.peixoto@llmm.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Grupo Primo Rossi abriu processo seletivo para a contratação de estagiário de 

direito para compor o Departamento Jurídico, buscando candidatos que já tenham 

experiência em contencioso cível. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Matrícula vigente em 2019 no 2º ao 7º semestre do curso de direito. 

• Boa redação. 

• Pacote Office (Excel, Word, Outlook). 

• Experiência em contencioso cível. 

• Os pontos diferenciais são: habilidade em línguas estrangeiras; ampla experiência em 

contencioso cível; experiência com os sistemas judiciais (e-SAJ, Projudi e PJe); e 

experiência com os sistemas jurídicos, especialmente o SAJ ADV. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Avenida Paulista (próxima às estações de Metrô: Consolação - Linha Verde e Paulista - Linha 

Amarela). 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo ao Bruno Lanza de Abreu, no e-mail 

juridico.primorossi@gmail.com, com o título “Vaga de Estágio – Departamento 

Jurídico”, em formato PDF, contendo OBRIGATORIAMENTE as seguintes informações: 

Nome completo, endereço residencial, idade, universidade, semestre letivo (2º 

semestre de 2019), experiência detalhada com indicação de empresa, período de 

trabalho e funções exercidas, assim como as habilidades consideradas como pontos 

“diferenciais”. 

 

 



 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Direito do Trabalho 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

A Innocenti Advogados Associados está contratando estagiários de 2º e 3º ano para 

atuar na área de Direito do Trabalho, das 10h às 17h. Das atividades: elaboração de 

petições; elaboração de recursos; auxílio na pesquisa de doutrina e jurisprudência; 

e diligência aos Fóruns para despachar, realizar acompanhamento de processos, 

cargas, retirada de guias, entre outros. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Não especificado. 

 

Remuneração:  

 

• 2º ano: R$ 1.850,00 (bolsa auxílio + VR e VT pagos em dinheiro); 

• 3º ano: R$ 2.050,00 (bolsa auxílio + VR e VT pagos em dinheiro). 

 

Endereço:  

 

10º Parque Cultura Paulista, Alameda Santos, 74 - Jardim Paulista, SP, 01418-000 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo pafra estagio@innocenti.com.br em PDF, no 

assunto incluir: Vaga direito do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Rodrigues Barbosa, Mac Dowell de Figueiredo, Gasparian – Advogados, 
fundado em 1973, atua nas áreas do Direito Administrativo, do Direito Civil e do Direito 
Comercial. Priorizando a excelência no atendimento e a implementação das soluções 
jurídicas mais apropriadas, o escritório possui uma estrutura eficiente e equipada para 
representar, com ética e competência, os interesses de seus clientes nos ambientes 
contenciosos, consultivos e de arbitragem. O escritório procura estabelecer relações 
duradouras, pautadas na confiança e no profissionalismo, dentro de uma atmosfera 
amistosa. 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 3º ano da graduação em Direito; 

• Boa redação; 

• Dinamismo; 

• Facilidade para o trabalho em equipe. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 4763, Jardim Paulista, CEP 01401-002. 

 

Contato:  

Interessados devem enviar o currículo para procseletivo@rbmdf.com.br com o título 

“Vaga de estágio - contencioso cível especializado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O De Goeye Advogados Associados são guiados pela melhor técnica, olho no olho, pelo 

bom senso, pela transparência e pela sinceridade. É dessa maneira que se relacionam e 

entendem a necessidade de cada cliente, para orientar, apoiar e propor soluções, que 

transcendam os textos das leis. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 3º ano da graduação em Direito; 

• Inglês fluente é desejável; 

• Experiência prévia em direito tributário será considerado um diferencial. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• Seguro de vida. 

Endereço:  

 

Alameda Jaú 1754, 6º andar, Jardim Paulista, São Paulo_SP, 01420-002. 
 

Contato:  

Interessados devem enviar o currículo para rfraga@degoeye.com.br  e 

tborges@degoeye.com.br . 

 

 

 

mailto:rfraga@degoeye.com.br
mailto:tborges@degoeye.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Lucas de Lima e Medeiros Advogados está contratando estagiário para 

atuar na área de Contencioso Cível. O escritório tem um ambiente bem 

descontraído e as pessoas são super abertas para ensinar e auxiliar no que for 

preciso. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando a faculdade de direito a partir do 6º semestre; 

• Cursar a faculdade no período noturno; e 

• Ter experiência na área de Contencioso Cível. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale Refeição. 

 

Endereço:  

 

Rua Florida, nº 1758, 12º andar (próximo à estação Berrini). 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para vitor.peixoto@llmm.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Em 2018 foi fundada a boutique jurídica Marchini Botelho Caselta Advogados, com o 

objetivo de oferecer atendimento ainda mais próximo e qualificado aos clientes. Tem como 

foco as áreas de Direito Concorrencial, Contencioso e Arbitragem, Regulatório, Comércio 

Internacional e Direito Ambiental. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 4º ano de Direito. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa compatível de acordo com o semestre; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte. 

Endereço:  

 

Rua Prof. Atílio Innocenti 165 4º andar, São Paulo SP Brasil 04538-000. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para contato@mbclaw.com.br . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contato@mbclaw.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

Perlman, Vidigal, Godoy Advogados (PVG) procura estagiário para atuar na área 

Contencioso Cível. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando a faculdade de direito a partir do 9º semestre; 

• Inglês fluente. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

 

Endereço:  

 

Av. Brg. Faria Lima, 2055 - 5º e 6º andares - Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 01452-001 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para rh@pvg.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O De Goeye Advogados Associados são guiados pela melhor técnica, olho no olho, pelo 

bom senso, pela transparência e pela sinceridade. É dessa maneira que se relacionam e 

entendem a necessidade de cada cliente, para orientar, apoiar e propor soluções, que 

transcendam os textos das leis. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 4º ano da graduação em Direito; 

• Inglês fluente é desejável; 

• Experiência prévia em direito tributário será considerado um diferencial; 

• Pagamento da anuidade da OAB.  

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• Seguro de vida. 

Endereço:  

 

Alameda Jaú 1754, 6º andar, Jardim Paulista, São Paulo_SP, 01420-002. 
 

Contato:  

Interessados devem enviar o currículo para rfraga@degoeye.com.br  e 

tborges@degoeye.com.br . 

 

 

mailto:rfraga@degoeye.com.br
mailto:tborges@degoeye.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Jurídico Credito 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O BTG Pactual procura estagiário para atuar com operações de mercado financeiro 

e de capitais, project finance e recuperação de crédito. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 4º ou 5º da faculdade de direito; 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale Refeição; 

• Vale Alimentação; 

• Vale Transporte; 

• Plano de saúde; 

• PLR de fim de ano. 

 

Endereço:  

 

Rua, Av. Brg. Faria Lima, 3477 - 9º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133 

 

Contato:  

 

Interessados devem se candidatar no link https://jobs.kenoby.com/…/estagio-

…/5d435462cac6e17012a05a3d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jobs.kenoby.com/btgpactual/job/estagio-legal/5d435462cac6e17012a05a3d?fbclid=IwAR2V85Yoaxw8orva91eaoElhen2-9JFA1gGkIuwrnFxiocz_pxQfi6SH6GQ
https://jobs.kenoby.com/btgpactual/job/estagio-legal/5d435462cac6e17012a05a3d?fbclid=IwAR2V85Yoaxw8orva91eaoElhen2-9JFA1gGkIuwrnFxiocz_pxQfi6SH6GQ


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Grupo Primo Rossi abriu processo seletivo para a contratação de estagiário de 

direito para compor o Departamento Jurídico, buscando candidatos que já tenham 

experiência em contencioso cível. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Matrícula vigente em 2019 no 2º ao 7º semestre do curso de direito. 

• Boa redação. 

• Pacote Office (Excel, Word, Outlook). 

• Experiência em contencioso cível. 

• Os pontos diferenciais são: habilidade em línguas estrangeiras; ampla experiência em 

contencioso cível; experiência com os sistemas judiciais (e-SAJ, Projudi e PJe); e 

experiência com os sistemas jurídicos, especialmente o SAJ ADV. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Avenida Paulista (próxima às estações de Metrô: Consolação - Linha Verde e Paulista - Linha 

Amarela). 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo ao Bruno Lanza de Abreu, no e-mail 

juridico.primorossi@gmail.com, com o título “Vaga de Estágio – Departamento 

Jurídico”, em formato PDF, contendo OBRIGATORIAMENTE as seguintes informações: 

Nome completo, endereço residencial, idade, universidade, semestre letivo (2º 

semestre de 2019), experiência detalhada com indicação de empresa, período de 

trabalho e funções exercidas, assim como as habilidades consideradas como pontos 

“diferenciais”. 

 

 



 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Rodrigues Barbosa, Mac Dowell de Figueiredo, Gasparian – Advogados, 
fundado em 1973, atua nas áreas do Direito Administrativo, do Direito Civil e do Direito 
Comercial. Priorizando a excelência no atendimento e a implementação das soluções 
jurídicas mais apropriadas, o escritório possui uma estrutura eficiente e equipada para 
representar, com ética e competência, os interesses de seus clientes nos ambientes 
contenciosos, consultivos e de arbitragem. O escritório procura estabelecer relações 
duradouras, pautadas na confiança e no profissionalismo, dentro de uma atmosfera 
amistosa. 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 4º ano da graduação em Direito; 

• Boa redação; 

• Dinamismo; 

• Facilidade para o trabalho em equipe. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 4763, Jardim Paulista, CEP 01401-002. 

 

Contato:  

Interessados devem enviar o currículo para procseletivo@rbmdf.com.br com o título 

“Vaga de estágio - contencioso cível especializado”. 

 

 

 



 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Lucas de Lima e Medeiros Advogados está contratando estagiário para 

atuar na área de Contencioso Cível. O escritório tem um ambiente bem 

descontraído e as pessoas são super abertas para ensinar e auxiliar no que for 

preciso. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando a faculdade de direito a partir do 6º semestre; 

• Cursar a faculdade no período noturno; e 

• Ter experiência na área de Contencioso Cível. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale Refeição. 

 

Endereço:  

 

Rua Florida, nº 1758, 12º andar (próximo à estação Berrini). 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para vitor.peixoto@llmm.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

Perlman, Vidigal, Godoy Advogados (PVG) procura estagiário para atuar na área 

Contencioso Cível. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando a faculdade de direito a partir do 9º semestre; 

• Inglês fluente. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

 

Endereço:  

 

Av. Brg. Faria Lima, 2055 - 5º e 6º andares - Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 01452-001 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para rh@pvg.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Penteado de Castro é um escritório boutique especializado em 

contencioso cível, com abrangência nas áreas de Direito Civil e Comercial, 

Societário, Recuperação de Crédito, Direito Imobiliário, Família e Sucessões, Direito 

Bancário e Arbitragem, dentre outras. Possibilidade de efetivação ao cargo de 

Advogado Associado. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 10º semestre do curso de Direito; 

• Vocação aos estudos e continuidade de desenvolvimento acadêmico; 

• Foco e dedicação em detalhes para resolução das mais variadas questões jurídicas de 

média e alta complexidade. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale Refeição. 

 

Endereço:  

 

Rua Florida, nº 1758, 12º andar (próximo à estação Berrini). 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para vitor.peixoto@llmm.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Jurídico Credito 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O BTG Pactual procura estagiário para atuar com operações de mercado financeiro 

e de capitais, project finance e recuperação de crédito. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 4º ou 5º da faculdade de direito; 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale Refeição; 

• Vale Alimentação; 

• Vale Transporte; 

• Plano de saúde; 

• PLR de fim de ano. 

 

Endereço:  

 

Rua, Av. Brg. Faria Lima, 3477 - 9º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133 

 

Contato:  

 

Interessados devem se candidatar no link https://jobs.kenoby.com/…/estagio-

…/5d435462cac6e17012a05a3d. 

 
 

https://jobs.kenoby.com/btgpactual/job/estagio-legal/5d435462cac6e17012a05a3d?fbclid=IwAR2V85Yoaxw8orva91eaoElhen2-9JFA1gGkIuwrnFxiocz_pxQfi6SH6GQ
https://jobs.kenoby.com/btgpactual/job/estagio-legal/5d435462cac6e17012a05a3d?fbclid=IwAR2V85Yoaxw8orva91eaoElhen2-9JFA1gGkIuwrnFxiocz_pxQfi6SH6GQ

